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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئه کړله موږ سره اړیکه ټینگ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 ۴۰/۸۰//۱۴/                                                                                                     لیوالغفور 

 بدلون څه مانا؟

ښه اوس . فغان يې بدلېدل غواړيموږ په داسې  يوه ټولنیز ، سیاسي او اقتصادي حالت کې ژوند کوو ، چې هر ا

چې دا بدلون څه ډول دی؟ له کومه پیل کیږي؟ څوک يې پیلوي ؟ او نورو ولسونو څه کړي دي؟  پوښتنه داده،نو

دافغانانو د انساني ژوند .هڅه پیل کړيدمثبت بدلون راوستلوپه پار  بدلون هغه دی، چې خلک په شعوري توګه يښتینیر

دکور په انګړکې ديوه . دی، او دهر افغان له ارادې او پرېکړې څخه پیل کېږي( بدلون)دښه کېدلو لپاره هره هڅه 

ول افغانستان وی اولور ښوونځي ته لېږل او د ټزنیالګي کېنول، دکور دمخې پاکول ، خپله کوڅه له خځلو خالصول، د

خو لوی بدلون دادی ،چې زموږ په ناسمو انګېرنو او فکرونو کې  . لپاره د فکر او عملي څه کولو پريکړه بدلون راولي

يو ناسم فکر . فکر بیخي هېر شي( زما يې پرې څه) زموږ کاږه باورونه سم شي او  دټول هېواد په اړه د. بدلون راشي

چې داوبو څاه هم  ،ان جوړ کړي يا امريکايان او انګريزان؟ موږ دې ته په تمه يودادی ،چې افغانستان بايد يا شوروي

بل . ښځې او ماشومان به مو ورڅخه خېزونه وهي ،کنه نو ،جوړ کړي ، دویوياله هم راته پول  رراته کفار وباسي اوپ

دا دسرکار کار دی او  حکومت باد راوړی او باد به يې وړي، ،ناسم باور مو دادی چې هر څه ښايي حکومت وکړي

که . مجموعې ته وايي( افرادو) هېواد دخلکو کوردی ، خلک د پرګنو ټولګه ده او پرګنې د وګړيو  زما پکې کار نشته؟ 

موږ دملي ؟شيڅنګه جوړښايي وګړي . فرد جوړ شي ، پرګنې به جوړې شي او دپرګنو اراده به هېواد جوړ کړي

چې عملي کول ،دهغو فکري ـ عملي ظوابطو مجموعه ده  ملي اخالق څه دي؟. ا لرو ته اړتیځواکمنتیا او روزلواخالقو 

ه ګټه موږ هر يوزمهمه داده چې په دې ګټه او تاوان کې . يې هېواد ته ملي ګټه رسوي او هېرول يې ټول هېواد ته تاوان

فردي ګټه ) چې خپله  ،مکلف يو اوتاوان نغښتی دی، په حقیقت کې موږ ځکه دټولیزې ګټې او تاوان لپاره پر فکر کولو

يو افغان وايي زما يې پرې څه که په زرنګار پارک کې ونه ووهل شي؟  دونو  :فکر وکړئ. راته مهم دي( او تاوان

بچی يا وژني ياښايي په ډيرو پیسو  همداسې وهل کېدل او ورکېدل د تنفسي ناروغیو المل ګرځي او دهمدې افغان

د وګړيو له خوادملي . او په دې اړه په ملي اخالقو کې يوه برخه ورزياته کړئ! سنجوئ ورغول شي ، داګټه او تاوان و

په پام کې ساتل ټول ولس سمې الرې ته وربرابروي او دټولیز التزام علمي بنسټ  پر بنسټ خپل مکلفیتونهاخالقو

يعنې افغانستان او ( زه) او داد دې لپاره چې  !هر څه زما لپاره ، ځکه نو هر څه دافغانستان لپاره.  جوړوي 

په عادي شرايطو کې هېوادونه دخپلو اوسېدونکو او  زه دافغانستان لپاره ؟ که افغانستان زما لپاره؟. يعنې زه (افغانستان)

او  په وړاندې حقوق او مکلفیتونه لري ، خو په کړکېچنو حاالتو کې ددغو حقونو او  هېوادونواوسېدونکي د خپلو

مکلفیتونو په انډول کې توپیر راځي ، افغانستان اوس نشي کوالی د هر افغان لپاره دژوند هغه شرايط چمتو کړي چې 

هېواد لپاره  خپلخو ددې په بدل کې هغومره هڅې چې يو سويسي يې بايد د ،سويس يې يوه سويسي ته ورکوالی شي

، يوه ناسمه تمه چې موږ يې لرو هغه داده . ان لپاره وکړوچې دهغو څو چنده دافغانست،وکړي موږ افغانان مکلف يو 

ه څه راکوالی شي ؟ په دې کې بايد بدلون راولو او په دې فکر تموږ  چې ډېر ځله په دې فکر کوو ، چې افغانستان

ه به موږ بايد افغانستان ته ډير څه ورکړو ، ډېر څه ورته وکړو ، هلوکړو ، چې موږ افغانستان ته څه ورکوالی شو؟ 

دجګړې يو شوم  !خولې غواړي ،افغانستان وينه نه. دا هېواد ددې وړ شي ،چې زموږ بچو ته يو څه ورکړالی شي

 ولې؟ !موږ حاضر يو چې د دې او هغه لپاره خپله وينه وبهوو: داشعار دیمیراث 

پړاو کې دهغو مېړنیو افغانانو چې په هر تاريخي  ،دا نه هیروو )افغانستان تر وينې زيات خولو تويولو ته اړتیا لري

قربانۍ ورکړي  ريښتینې لپاره يېدساتلودرناوی او قدر پکار دی ، چې د هېواد دخپلواکۍ ، عقیدوي او ملي ارزښتونو 

وبهوو؟ په اوسني بشرپاله او پرمختللي نړيوال  هم ايا کله مو پر دې فکر کړی ،چې بايد دخپل هېواد لپاره خولې ،خو (دي

لو ارزښت تر وينو ډير دی ، خولې تويول د انساني ژوند د الپسې ښه والي مانا لري او دوينو تويول د شعور کې د خو

يو . که دپرمختګ لپاره خولې ونه بهوو ، نو ټول عمر به په وينو بهوولو کې پاتې شو. تاوتريخوالي او مصیبت نښه ده



  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئه لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپل، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

ې راولو هغه دوينې تويولو پرځای دخولو تويولو هوډ بدلون چې موږ يې ښايي دخپل هېوادپاله ټولیز شعور په بنسټ ک

هر ملي ـ ټولنیزاو سیاسي خوځښت ،چې غواړي دافغان او افغانستان دښېګڼې لپاره څه  :دا بدلونونه رهبري غواړي  .دی

که  موږ. رامنځته او عملي کړيوکړي ، ښايي دداسې بدلونونو د پېژند او رهبرۍ لپاره اغېزمن ، علمي مېکانیزمونه 

 ژغورلی ترخو او بدو بدلونونو څخهدهر افغان په شعور او ذهن کې داسې بدلون راوست نو افغانستان به مو دتل لپاره له 

  (پای).وي

 

 


